Na počátku roku 2014
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více – tak tyto
pranostiky nás posunuly do roku 2014. Ani jsme se nestačili pořádně potěšit s vánočními dárky v podobě
bruslí, lyží a saní a venku to již vypadá, že jaro klepe na dveře. Dokonce jsem ráno slyšel zpívat ptáky –
na začátku února! Jako by i příroda spěchala do nového roku, který zřejmě bude hektický. Čekají nás,
minimálně, troje volby. Do evropského parlamentu, volby do senátu a komunální volby. Ale to už
opravdu předbíhám.
V naší obci kromě tradičních společenských a sportovních akcí se chystají i některé investiční
akce. Především výstavba vodovodu, který půjde bývalým střediskem „JZD“ a který by měl zásobovat
nově postavené rodinné domky, sociální budovu obce, stávající rodinné domy za humny a hospodářské
objekty bývalého JZD. Vodovod by měla financovat obec za přispění nově připojených spotřebitelů. O
výši příspěvků bude rozhodovat zastupitelstvo obce. Je už diskutabilní, zda je správné požadovat po
občanech příspěvky na rozšiřování veřejných sítí, když většina domácnosti byla připojena zdarma.
Další větší akcí by měla být oprava střechy sociální budovy a oprava střechy obecní hospody nad
kuchyní. V obou případech se jedná již o havarijní stav. Pokračovat v opravách se plánuje i v budově
školy, a to provedením opravy podlah šatny (haly) a chodby k jídelně.
Pracovníci obce (počítáme i se dvěma či třemi pracovníky s příspěvkem od pracovního úřadu) se
soustředí především na úklid obce a jejího okolí a především na údržbu zeleně. Zelených ploch, o které
obec pečuje, je celkem 111.429 m2. Tyto plochy se sečou minimálně 2 x ročně. V obci pak vícekráte. A
pokud je vše posečeno, věnují se pracovníci obce údržbě chodníků. V letošním roce by se měly opravit
chodníky v ulici k ČOV, které nebyly součástí opravy kanalizace, abychom měli kompletně opravené
chodníky v západní části obce včetně ulice u hřiště. Následovat by měla oprava chodníků proti Sokolovně
a pokračovat směrem ke škole. Rozsah oprav je závislý jednak na finanční situaci obce a jednak na délce
přestávek mezi sečeními. Spoustu času ovšem zaberou i drobné práce, které se provádějí během roku. Od
pomoci při přípravě akcí organizací, malování, natírání, třeba spouštění ohňostroje, úklidu sněhu a .... až
po skladování železného šrotu, vyřazených elektrospotřebičů, odvážení odpadků z černých skládek a
řadu dalších prací.
Jak si s plánovanými i nepředvídanými úkoly poradíme, budeme moci posoudit až na konci roku.
Řešení úkolů budeme průběžně projednávat na zasedáních zastupitelstva obce. Nejbližší se uskuteční 19.
února 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál do letošního roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a plnou náruč optimismu.
Josef Hloužek, starosta obce
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Usnesení Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
-

Strategii mikroregionu Ždánický les a
Politaví pro období 2014 – 2020.
ZO souhlasí:
s uzavřením předložené smlouvy o
výpůjčce zásahového vozidla AVIA 31
DA-12, registrační značka 6B1 2226 Sboru
dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou
s tím, že ve smlouvě bude doplněn VIN
kód vozidla a sjednaná výpovědní lhůta na
2 měsíce,
se zadáním projektové dokumentace a
potřebných dokladů ke změně stavby
rozšíření vodovodu před dokončením
společnosti VaK Vyškov,
s uzavřením smlouvy s firmou Wtorpol na
umístění sběrného kontejneru v naší obci s
výpovědní lhůtou 1 měsíce.
se spoluprací s organizaci AIDED-EU,
Sběrné středisko Břeclav, a současně
pověřuje starostu obce k projednání
podmínek pro umístění kontejneru na
použitý textil, obuv a hračky,
s úpravou dvou hrobů na rodinnou hrobku
manž. Hany a Jaroslava Hégrových,
Olomouc, za předpokladu souhlasu i
nájemce hrobu Novotných,
s úpravou rozpočtu sociálního fondu
v příjmech na 45,6 tis. Kč a ve výdajích na
26 tis. v příspěvku na stravování,
s úhradou doplnění dvou hasicích přístrojů
zásahové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Vážany nad Litavou,
s použitím části rezervního fondu ZŠ a MŠ
Vážany nad Litavou na nákup nových
lehátek pro děti MŠ,
s nákupem trampolíny a míčů na držení
rovnováhy pro cvičení dětí. Tento inventář
zůstane v majetku obce,
s uzavřením
darovací
smlouvy
se
společností TMT transport s.r.o. Na
základě této smlouvy TMT transport s.r.o.
daruje obci 10 tis. Kč.
ZO odkládá:
usnesení o poskytnutí příspěvku diecézní
charitě Brno, oblastní charitě Hodonín, na
další jednání ZO
ZO požaduje:
aby ZŠ předložila odpisový plán k majetku
konvektomatu UNO se všemi potřebnými
náležitostmi včetně rozpisu plánovaných
odpisů pro každý rok odpisování majetku.

Usnesení z 26. zasedání dne 18. 9. 2013
ZO schvaluje:
ZO schvaluje RO č. 4/2013 z června 2013,
č. 5/2013 z července 2013 a č. 6/2013 ze
srpna 2013.
ZO souhlasí:
s odkladem povýšení rozpočtu ve výdajích
na obecní hospodu (položka 3639 5171) a
školu (položka 3119 5171) až dle
případného dalšího navýšení příjmů,
s vyvěšením záměru obce na pronájem
části pozemku parcelní číslo 2130 v pruhu
3,5 m podél zahrady RD č.p. 65 v případě
zájmu žadatele o nájem.
ZO nemá námitek:
k možnému rozšíření veřejného vodovodu
po areálu bývalého JZD za finanční
majitelů
připojených
spoluúčasti
nemovitostí.

Usnesení z 27. zasedání dne 13. 11. 2013
ZO schvaluje:
ZO schvaluje RO č. 7/2013 ze září 2013 a
č. 8/2013 z října 2013,
rozpočtové provizorium na rok 2014,
odpisový plán na rok 2013 pro Základní
školu a Mateřskou školu Vážany nad
Litavou,
pronájem části pozemku parc. č. 2130
v pruhu 3,5 m podél oplocení zahrádky RD
č.p. 65 o výměře cca 30 m2 panu Oldřichu
Nakládalovi, Vážany nad Litavou č.p. 65
za cenu 60 Kč/rok s roční výpovědní
lhůtou nebo po dohodě.
ZO bere na vědomí:
nařízení
inventarizace
majetku
k
31.12.2013 a složení inventarizačních
komisí a to: předsedkyně kontrolního
výboru paní Ing. arch. Zuzana Menšíková,
členové: zastupitelé Pavel Říhák, Pavel
Nezhyba, ve skladě se inventarizace
zúčastní p. Novák. U příspěvkové
organizace je předsedou inventarizační
komise ředitelka ZŠ p. Babušíková,
členové: p. Kolenčíková, p. Paseková,
nabídku odkupu pozemků v k.ú. Hrušky
společností Rostěnice, a.s., Rostěnice,
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Společenská kronika
Jubilea:
srpen
80 let Václav Matyáš
86 let Marie Kučerová
86 let Marie Hrozková

září
70 let Josef Fuksa
80 let Lydie Lelitovská
86 let Ludmila Růžičková

prosinec
70 let Jarmila Vykoukalová
70 let Ludmila Hošková
86 let Jaroslav Tůma
87 let Marie Nádeníčková

leden
70 let
80 let
86 let
88 let

listopad
80 let Jan Dostal
87 let Marie Vojtíšková
90 let Růžena Dvořáková

Anna Moškvanová
Jana Cigánková
Josef Hrabovský
Marie Setínková

Narodili se:
27.6.
13.8.
30.8.
14.9.
12.11.
12.12.
28.12.

Erik Urbánek
Dominik Zitta
Václav Hladík
Vojtěch Halamka
Jonáš Smejsík
Kamila Sebešová
Jiří Růžička

Zemřeli:
31.8. Marie Kostihová – ve věku 96 let
23.9. Antonín Eliáš – ve věku nedožitých 62 let
21.10. Jan Novotný – ve věku 91 let
21.12. Jarmila Vykoukalová – ve věku 70 let
29.12. Božena Babušíková – ve věku 81 let

Svaz dobrovolných hasičů ve Vážanech nad Litavou bilancoval
Také v uplynulém roce
2013 vykázal místní sbor
dobrovolných hasičů bohatou
činnost, kterou zhodnotil na
výroční valné hromadě, konané
dne 31.1.2014. Naši členové po
celý rok průběžně udržovali a
prověřovali
zásahovou
techniku, což jsou především 2
stříkačky
PS-12,
kalové
motorové a elektrické čerpadlo,
elektrocentrála a další drobné
vybavení. V neposlední řadě
máme také svěřena zásahová
vozidla, což je AVIA A31 DA12, kterou náš sbor obdržel od
HZS Jihomoravského kraje
v uplynulém
roce,
AVIA
A21Furgon a Škoda Felicia Combi. Z další činnosti to bylo úspěšné absolvování kurzu rozhodčích
v požárním sportu, pořádání a účast v okrskovém kole v požárním sportu, účast na oslavách výročí okolních
sborů a samozřejmě na pravidelném okrskovém prověřovacím cvičení tentokrát pořádaném v Kobeřicích u
Brna. V loňském roce byla též kompletně uklizena a vymalována garáž sboru, kdy byl přebytečný materiál
uskladněn v nově zakoupeném skladovacím kontejneru. Dále naše jednotka kromě pravidelné odborné
přípravy zasahovala u požáru komínu v naší obci, odchytu včel, čištění kanalizace a dalších drobných
zásazích. V měsíci srpnu proběhla mše v místním kostele a slavnostní žehnání nového zásahového
automobilu AVIA A31 DA-12, kterému předcházel průvod s prapory obcí. Této akce se zúčastnili také
členové okolních sborů, HZS kraje a hosté ze Slovenska. V závěru roku bylo jako poděkování aktivním
členům za celoroční práci uspořádáno pohoštění se zabíjačkovými specialitami.
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Sleťáci se činí.
Víte, kdo jsou to ,,sleťáci“? No přece my, účastníci 15. všesokolského sletu 2012 v Praze! Po řadě
úspěšných veřejných vystoupení jsme nezaháleli ani v roce následujícím, s letopočtem 2013.
V dubnu se výšlapu na Jalový dvůr i přes nepřízeň počasí zúčastnilo dvacet pochodníků, včetně dětí,
psů a tchýní. V cíli cesty proběhla vědomostní soutěž se sladkou odměnou.. Byly rozdány perníčky a
účastnické diplomy. Zpět jeli někteří auty a zbytek statečně došel pěšky. Cesta byla náročnější, než jsme si
původně mysleli, ale i tak jsme těch bezmála osmnáct kilometrů ve zdraví zdolali.
Další akcí byla účast sleťáků
na slavnosti v Roudnici nad Labem
nazvaná ,,Sokolové pod Řípem“.
Součástí byl i výstup na tuto bájnou
horu. Při samotném cvičení bylo
tradičně počasí ,,pod psa“, ale
atmosféra super a vystoupení jsme
zvládli na jedničku, takže jsme se
domů vraceli autobusem za zpěvu
národních písní.
Třetí,,podnik“ jsme uspořádali
v říjnu. Byl jím pochod Ždánickým
lesem s názvem,,Se slepicí na
Slepici“, což je název zdejšího
nejvyššího kopce. Každý účastník měl mít u sebe něco společného se slepicí, například peří, vejce, nebo
polévku. Nechyběl ani maskot Žluté kuře. Z plánovaných deseti kilometrů bylo po trošce bloudění hnedle
třináct, málem na nás spadl strom a jedné z účastnic se rozpadly boty, ale přesto jsme všichni nádhernou
podzimní přírodou dorazili na chatu, kde byla připravena slepičí polévka, gulášek a kafíčko.. Myslím, že
žádný z patnácti účastníků nelitoval.
Na Štědrý den jsme se sešli pod vánočním stromem. Hanka Paseková uvařila výbornou čočkovou
polévku a nechyběl ani svařáček a pro děti čaj. Vše zručně naléval Hančin manžel Laďa. Vydařené akce se
zúčastnilo asi třicet Vážaňáků.
Poslední aktivita roku 2013 byl opět pochod, tentokrát,,okolo Vážan cestička“. 28.prosince se na
místní autobusové zastávce sešlo devatenáct účastníků, pevně rozhodnutých navzdory opět špatnému počasí
trochu,,vychodit“ nasbíraná vánoční kila. Na osmikilometrovém pochodu okolo Vážan jsme se zastavili na
horním poldru, kde u myslivecké chaty připravili David Halamka a Pavel Nezhyba oheň, takže si všichni
mohli opéct buřta odpočinout si. A bylo to třeba, protože každý z nás měl na botách pět kilo bláta. Ani
tentokrát nechyběla vědomostní soutěž. Při návratu do obce jsme ještě přijali pozvání od Novotných na
výtečnou obíhanici a svařáček. Děkujeme! Celou trasu v pohodě zvládla i teprve šestiletá Lucinka Frýbortová
a mohla by tak být příkladem pro všechny, kterým se nechtělo z tepla domova.
Doufáme tedy, že v tomto roce se Vážaňáci překonají a účast na plánovaných akcích bude hojnější.
Každopádně již teď všechny zveme. Zdrávi došli !
Za sleťáky a sleťačky Stanislava Halamková
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Jalový dvůr v roce 2013 přilákal stovky návštěvníků a rodin s dětmi
Na malebných stráních rozprostírajících se
nedaleko Heršpic, se volně prohání několik desítek
koní, stádo oslíků a nespočet ovcí. Ti všichni
lákají k návštěvě především rodiče s dětmi.

přibyl v létě chov kamerunských ovcí, rozrostl se
počet domácích králíků, pokřtil se tři narozená
hříbata a dvě milé osličky.
Již tradičně se na začátku prázdnin konal
Ekofilmfest Jalovák pod širým nebem, který je
jistě příjemnou akcí pro všechny věkové kategorie.
V rámci této události byly uspořádány vozatajské
závody. Své si našli nejen milovníci koní, ale také
rodiny s dětmi, pro něž byl nachystán doprovodný
program a atraktivní podívaná.
Během letních prázdnin probíhaly týdenní
tábory u koní, kterých se zúčastnily děti z celé
České republiky. Loňským rokem navíc úspěšně

Rodinná ekologická farma Jalový dvůr
nabídla v roce 2013 velké množství jezdeckých,
zážitkových i relaxačních aktivit, kterých využilo

odstartovaly jednodenní pobyty u koní, jejichž
hlavní náplní je pohyb v přírodě a přímý kontakt
se zvířaty. Děti se tímto učí zodpovědnosti vůči
živým tvorům, navazují nová přátelství a radují se
ze svých úspěchů.
V roce 2014 by majitelé farmy chtěli
v těchto aktivitách pokračovat a nadále rozšiřovat
působnost v oblasti socializace dětí, včetně
indisponovaných (ať už mentálně či fyzicky).
Druhým jejich cílem je nabídnout návštěvníkům
možnost prohlubovat jejich vztah k přírodě.
Rádi Vás na farmě uvítají nejen její pracovníci, ale
také všechna zvířata, které potěší milé pohlazení
nebo kus sušeného pečiva.
www.jalovydvur.cz

několik stovek návštěvníků a také více než 30
školek, škol či organizací. Údolí Jalového dvora
navíc protíná cyklostezka Ždánický les a obklopují
ho dva romantické rybníky.
Během roku farma přivítala spoustu
nových zvířecích členů. Kromě asi 60 ti jehňátek,

KADEŘNICTVÍ, které funguje v obci již tři roky a nachází se v ulici u hřiště v RD č.p.
230 oznamuje zákazníkům, že poskytuje následující služby :
- stříhání dámské, pánské a dětské
- barvení , melírování , kombinované barvení
- trvalou, vodovou , foukanou
- různé účesy
Přijďte vyzkoušet nabízené služby nebo udělejte radost někomu blízkému zakoupením
dárkového poukazu.
Kadeřnictví je v provozu každý pracovní den. V případě nutnosti je možné se domluvit i na
návštěvě u vás doma, tel. číslo do kadeřnictví je 722 534 080.
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Oprava věže kostela sv. Bartoloměje
pěkného počasí byly do kopule vráceny historické
dokumenty a vloženy nové soudobé dokumenty a
to včetně dobových a současných mincí pro
uchování historie budoucí generaci. V sobotu na
svátek sv. Václava byl proveden nátěr střechy věže
a kopule a další sobotu dne 5. října 2013 byl
proveden nátěr fasády věže kostela speciální
fasádní barvou. Rovněž byl proveden nátěr žlabů,
svodů a okenic. Následně pak 12. října 2013 byla
provedena demontáž lešení, odklizení staveniště a
odvoz zapůjčeného lešení. Vše se podařilo
uskutečnit díky těm, kteří ochotně přiložili ruce
k dílu.
Poděkování
proto
patří
firmě Zdeňka
Hoška, mistru
Vojtěchovi
Jedličkovi,
který
řídil
stavbu lešení,
firmě
Emila
Novotného,
natěračským a
malířským
mistrům
a
v neposlední
řadě
všem
brigádníkům,
bez kterých by se tato akce rovněž nemohla
uskutečnit.
Celkové náklady opravy památky (věže
kostela) vyšly na 140 tisíc korun. Poděkování patří
všem podnikatelům a rovněž všem nejmenovaným
dárcům, kteří pravidelně či nepravidelně přispívají
na opravy a potřeby našeho kostela. Všem těm
patří obdiv a upřímné poděkování.

V roce 2013 jsme pokračovali na opravách
farního kostela, kde jsme přistoupili k opravě
fasády, nátěru střechy věže a kopule kostela.
V první řadě bylo zapotřebí získat stavební
povolení, které bylo podmíněno souhlasem státní
památkové péče, protože kostel je památkově
chráněn. Získání stavebního povolení se poněkud
protáhlo a i požadavky památkářů byly poměrně
dosti přísné ohledně stavby lešení do takové
výšky. Bylo nutné zajistit kvalifikovanou firmu,
která má k tomu potřebné oprávnění. Po oslovení
několika firem nám bylo jasné, že takto dál jít
nemůžeme, ceny služeb značně převyšovaly naše
finanční možnosti.
Vše se nakonec podařilo zajistit včetně
zapůjčení lešení (cca 500 ks trubek a 400 m2
podlážek). Termín stavby lešení se několikrát
odsouval (bartolomějské hody a pak svěcení
hasičského auta). Nakonec v sobotu dne 7. září
2013 bylo lešení postaveno a to za brigádnické
pomoci 12 ochotných mužů vážanské farnosti až
do výšky římsy kostela tj. do výšky 5 pater.
Čekalo nás ale nemilé překvapení, kdy
střešní oplechování věže se nacházelo ve velmi
špatném stavu a to samé platilo i o kopuli věže.
Proto jsme oslovili firmu pana Zdeňka Hoška
z Křenovic, který nám vyšel ochotně vstříc a i přes
velice rychlý a šibeniční termín se ujal všech
klempířských prací. Z toho důvodu bylo ale třeba
zvýšit lešení o další dvě patra aby byla zajištěna
dostupnost až ke kopuli věže. Prodloužení stavby
lešení se uskutečnilo v sobotu dne 14. září 2013.
Pak již
nic
nebránilo
tomu pustit se
do
oprav.
V následujícím
týdnu nastoupila
zednická směna
pana
Emila
Novotného
a
prováděla
nejdříve
odstranění vlhké
a
spuchlé
omítky
a
následně
opravení
celé
fasády
věže.
V týdnu od 23. září 2013 byly provedeny veškeré
klempířské práce včetně vztyčení kopule. Za

Co vlastně ukrývala kopule věže kostela?
V kopuli se našly následující dokumenty:
- Noviny: Lidové listy ze dne 24. 5. 1938,
Vyškovský kraj ze dne 21. 5. 1938, Obrana
práce ze dne 27. 5. 1938, Den ze dne 26. 5.
1938, Neděle ze dne 10. 1. 1937, Matka ze dne
5. 12. 1935,
- Věstníky: Salesiánský věstník č. 5 vydaný
v květnu 1938, věstník Československý orel
zve Vás do Paříže vydaný v červnu 1937,
- Výzva k jednotě všech věrných Čechů,
Slováků a Podkarpatorusů pravděpodobně
z roku 1938,
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2010, 10 Kč z roku 2010, 20 Kč z roku 2012, 50
Kč z roku 2009.
Dne 30. prosince 2013 jsme navštívili

Mince
z období
Rakouska
–
k.k.
OESTERREICHISCHE
SCHEIDEMUNZE
s orlicí v nominální hodnotě 1 z roku 1885,
v nominální hodnotě 4 z roku 1861, dále
z roku 1842, z roku 1839 a 1840, z roku 1872,
z roku 1835, ½ kreutzer z roku 1772, a novější
z roku 1894 a z roku 1902,
Mince
z období
REPUBLIKA
ČESKOSLOVENSKÁ v hodnotě 5 Kč z roku
1929, v hodnotě 10 Kč z roku 1937, v hodnotě
20 haléřů z roku 1927, 25 haléřů z roku 1933,
50 haléřů z roku 1922 a 1 Kč z roku 1929.

v Domově sv. Alžběty v Žernůvce dlouholetého
duchovního správce vážanské farnosti a čestného
občana obce P. Antonína Láníka. P. Atonín se těší
celkem dobrého zdraví a všechny občany bez
rozdílu vyznání pozdravuje a posílá Boží
požehnání. Dá-li Pán Bůh dobré zdraví oslaví P.
Antonín v květnu 93 narozeniny. I my mu již dnes
přejeme dobrého zdraví a Božího požehnání.

Všechny nalezené věci byly opět vráceny do
schránky a vloženy zpět do kopule věže. K tomu
byly ještě přidány současné dokumenty a to
Katolické noviny ze září roku 2013, Vážanský
hlásek poslední číslo a mince v nominální hodnotě
1 Kč z roku 2011, 2 Kč z roku 2010, 5 Kč z roku

Petr Hofírek a Jaroslav Řezáč
členové farní rady Vážany nad Litavou
..............................................................................................................................................................................

Řešení tíživých situací
zátěž, ve které jste se ocitli? Nebo jiný problém?
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom se
Nic není ztraceno, vše se dá řešit. Můžeme se,
Vám představili.
společně s Vámi, snažit tuto skluzavku problémů,
Jsme občanské sdružení Legem et iustitia,
která může způsobit vyřazení člověka až na okraj
které nabízí svou poradenskou pomoc občanům,
společnosti a rozpad rodiny, zastavit. Pokusíme se
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, chtějí ji řešit,
navrátit Vás zpět do plnohodnotného života.
ale finanční nebo jiná situace jim to nedovoluje.
Potřebujeme ale Vaší aktivní účast při jeho nebo
Ocitli jste se v sociálních problémech, které
jejich řešení.
neumíte sami řešit? Ocitli jste se v jakémkoli
Jaké služby Vám můžeme poskytnout?
občanskoprávním problému a nemáte na zaplacení
Takové, aby Vám pomohli opět vést plnohodnotný
právníka? Přišli jste o zaměstnání a nevíte jak se
život. Pomůžeme Vám!
znovu vrátit na trh práce? Máte problémy
Najdete nás buď v poradně na adrese
s půjčkami, jejich splácením? Někdo Vás vzal na
Sadova 9, Hodonín v pondělí a pátek v pracovní
hůl? Máte problémy se zaměstnavatelem?
době 9:00 - 16:30 nebo pro ty, kterým to
Doplatili jste na tzv. předváděcí akce? Dolehl na
vzdálenost nebo cokoli jiného nedovoluje, na
vás problém nemožnosti najít uplatnění ve
emailové adrese: leiporadna@seznam.cz, každý
společnosti? Nastupují majetkové problémy?
den v době 9:00 – 20:00 hod.
Dluhová závislost? Exekuční řízení? Krize
nebo na telefonním čísle: tel:
731 760 228
v rodině?
Brání Vám v řešení problému
Za o.s. Legem et iustitia správní rada
nedostatek finančních prostředků a psychická
............................................................................................ ..................................................................................

Tříkrálová sbírka
V sobotu 11. ledna se v naší obci uskutečnila tříkrálová sbírka. I přes všeobecnou nepříznivou
hospodářskou situaci občané soucítí s potřebnými a na humanitární pomoc těmto přispěli rekordními 17.300,Kč. Touto cestou děkujeme všem dárcům a dobrovolnicím, které tříkrálovou sbírku v naší obci realizovaly.
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Tomáš Jetela – Hollywood, Part III. – Galerie kritiků, Palác Adria Praha

Jetelova výstava v pražské Galerii kritiků
navazuje na jeho dvě předchozí výstavy –
Hollywood v Brně a Hollywood Part II.
V Galerii k.art.on v Praze. Vycházejí
z cyklu obrazů s názvem Zloději ptáků,
založeného na traumatické zkušenosti
autora s jeho fyzickým přepadením při
pobytu v Londýně. Tato událost ho
přiměla blíže se seznámit s „podsvětím“,
zkoumáním
protagonistů
zločinu
prostřednictvím
starých
černobílých
fotografií,
jež
sloužily
k převedení
kriminálních případů do světa literatury
nebo filmu. Ve spojení média malby a
koláže
jakožto
ustáleného
pojetí
obrazového materiálu, ocenil autor
v zobrazení krimi-postav filmovou estetiku
střihu a složil ve svých obrazech upřímný
hold i atmosféře klíčových okamžiků
dramat „béčkových“ hororů, starých sci-fi
filmů a undergroundových komiksů. Tyto
obrazy jsou doplněny portréty filmových
hvězd, do nichž se promítá hollywoodská
aura „továrny na sny“, oscilující mezi
obdivem a odporem k lesku komerčních
mýtů. Jetelova malba navazuje na
ironizující kontext prací Andyho Warhola
i na expresionistické úsilí o vyjádření
vnitřních pocitů např. u Fracise Bacona,
Chaima van Soutina nebo Vincenta van
Gogha,
charakterizované
bravurní
kresbou. Takto odkazy na Hollywood
umožnily autorovi jedinečný sestup do
vlastního podvědomí.
Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka
výstavy
Foto: Martin Fryč, Jaroslav Řezáč
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Výstavní činnost vážanských chovatelů
nedosáhli mí svěřenci případného ocenění Mistr
Slovenské republiky. Po týdnu se zvířata z našich
chovů rozjela opět na výtečnou reprezentaci naší
organizace a to rovnou do krásného města
Břeclavi, kde se ve dnech 29.11.-1.12.2013 konala
Jihomoravská krajská výstava. O úspěch na velkou
podtrženou jedničku zde soupeřili – králíci:
Šimoník Vlastimil, Hoffman Jiří. Holubi: Friedl
Filip, Friedl Milan – získal na kolekci holuba
moravského voláče sedlatého titul Mistr
Jihomoravského kraje. Okrasné ptactvo: Friedl
Filip, Lelitovský Aleš – získal na svou chovnou
páru rozele pestré titul Šampion Jihomoravského
kraje a na svou další chovnou páru papouška
Alexandra Čínského opět titul Šampion
Jihomoravského kraje podtržený čestnou cenou.

Dovolte mi, abych Vás, milá vážanská
veřejnosti, obeznámil s výstavní aktivitou členů
Českého svazu chovatelů Vážany nad Litavou,
která byla opět, jako již řadu let, co se týče
obsazenosti našich zvířat na výstavách místních,
okresních, krajských, národních ba i zahraničních
na velmi dobré úrovni. Prezentovali se zde naši
svěřenci ať již opeření či srstnatí.
První obeslanou výstavou v roce 2013 byla
místní výstava v Jiříkovicích ve dnech 3-4.8.2013.
Králíky vystavili přítel Friedl Filip, Friedl Milan a
Šimoník Vlastimil. Holuby vystavili: Friedl Filip –
čestná cena, Friedl Milan, Fuxa Oldřich, Novotný
Emil, Šimoník Vlastimil. Drůbež vystavili: Friedl
Filip, Friedl Milan – čestná cena, Šimoník
Vlastimil – čestná cena.

V novém roce 2014 započala výstavní
sezónu opět Křenovická organizace a to se svojí
Okresní výstavou holubů ve dnech 4.-5.1.2014.
Své holubářské naděje zde předvedli Friedl Filip,
Friedl Milan – čestná cena, Šimoník Vlastimil.

V měsíci srpnu, a to 27. - 28.8.2013,
obeslal Okresní výstavu v Bučovicích svou
drůbeží a králíky přítel Šimoník Vlastimil.
Další očekávaná výstava se uskutečnila, a
to hodová, ve Švábenicích a to v termínu 28.29.9.2013. Králíky vystavili Hoffman Jiří a
Šimoník Vlastimil – pohár za nejlepší kolekci.
Holuby: Friedl Filip, Friedl Milan, Novotný Emil
– čestná cena. Drůbež: Friedl Filip, Friedl Milan,
Šimoník Vlastimil.

Zatím poslední a neméně úspěšnou
výstavní akcí byla ve dnech 10.-12.1.2014
středočeská výstava drobného zvířectva Náš
chovatel v Lysé nad Labem spojená se speciálkami
různých holubářských klubů. Jedním z nich je i
klub chovatelů holubů rakovnických kotrláků,
jehož jsem členem. Po roce jsem zde opět vystavil
své holuby, kteří se v tvrdé konkurenci 220
vystavených rakovnických kotrláků z pohledu
posuzovatelů rozhodně neztratili. Získali zde
Pohár za nejlepší mladou holubici sedlaté kresby,
čestnou cenu a speciální chov uznaný klubem
rakovnického kotrláka na rok 2014.

Přibližně za měsíc přichystali chovatelé ze
základní organizace Křenovice ve dnech 19.20.10.2013 Okresní výstavu drobného zvířectva,
kde vážanští nemohli samozřejmě chybět. Králíci:
Hoffman Jiří, Šimoník Vlastimil. Holubi: Friedl
Filip, Friedl Milan, Novotný Emil – čestná cena.
Drůbež: Šimoník Vlastimil. Okrasné ptactvo:
Friedl Filip, Friedl Milan, Lelitovský Aleš.

Ještě jednou a to i tímto způsobem
veřejným bych chtěl všem členům naší základní
organizace pogratulovat a poděkovat za vynikající
výsledky, vzornou a hojnou účast na všech výše
uvedených akcích. Zároveň popřát do nové chovné
sezóny početné a zdravé odchovy, ze kterých
bude, co do kvality, jistě z čeho vybírat. Věřím a
velmi bych si přál, a je to jistě přání každého
chovatele, aby tento náš ušlechtilý koníček získal
srdce dalších mladých i starších spoluobčanů, pro
které jsou řady naší základní organizace vždy a za
každého ročního období otevřeny.

A to se již dostáváme ke konci
chovatelského roku, kde je to vždy výstavami
v krátkých časových pásmech doslova nabito.
Začneme tedy Velkou slavkovskou výstavou
v termínu
8.-9.11.2013.
Králíci:
Šimoník
Vlastimil, Holubi: Piše Pavel, Friedl Filip, Friedl
Milan, Šimoník Vlastimil. O 14 dní později
putovali holubi z Vážan až do zahraniční
slovenské Nitry, kde se 23.-24.11.2013 uskutečnila
Národní výstava drobného zvířectva Slovenské
republiky. Vystavil jsem 4 holuby plemene
rakovnického kotrláka, bohužel jen díky malému
počtu prezentovaných holubů tohoto plemene

Jednatel ZOČSCH Vážany nad Litavou Pavel Piše
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Hodnotící zpráva hospodaření obce za
rok 2013

Zhodnocení dosavadních rozpočtových
výsledků

Obec Vážany nad Litavou hospodařila
v roce 2013 podle schváleného rozpočtu ze dne 27.
2. 2013. Objem příjmů schváleného rozpočtu byl
7.739.400,-Kč, výdaje byly schváleny 7.099.400,Kč, v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve
výši 640.000,-Kč. V průběhu roku bylo schváleno
10 rozpočtových opatření, které řešily financování
během roku. Po posledním rozpočtovém opatření
činily příjmy 9.315.500,-Kč a výdaj 8.675.500,Kč.
Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční
dotaci na volby Prezidenta ČR ve výši 27.400,-Kč.
Dotace byla vyčerpána v částce 21.095,- Kč.
Částka 6.305,- Kč byla vrácena na účet kraje
21.8.2013. Dále obec obdržela dotaci na volby do
PS Parlamentu ČR ve výši 26.000,-Kč. Bylo
vyčerpáno 18.861,-Kč. Částka 7.139,-Kč bude
vráceno v rámci finančního vypořádání v roce
2014.
Výdaje obce představují náklady na provoz
čistírny odpadních vod, svoz komunálního odpadu,
plyn, energii, ZŠ, dění v obci a provoz obecního
úřadu. Během roku dostala organizace TJ Vážany
nad Litavou neinvestiční dotaci ve výši 100.000,Kč na údržbu fotbalového hřiště, energii, plyn.
Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále Sbor
dobrovolných hasičů obdržel neinvestiční dotaci
ve výši 17.006,-Kč na provoz. Rybáři dostali
dotaci ve výši 10.000,-Kč, myslivci 30.600,- Kč,
chovatelé 8.200,-Kč, zahrádkáři 5.000,-Kč. Na
hody a kroje byla poskytnuta dotace 31.000,-Kč.
Tyto dotace byly vyúčtovány během roku 2013.
Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční
dary na různé akce pořádané v obci různými
organizacemi v celkové výši 7.270,- Kč. Obec
splácí úvěr od ČS, a.s. na vybudování II. etapy
kanalizace a zůstatek k 31.12.2013 činí 780.000,Kč. V lednu obec zaplatila poslední splátku ve
výši 100.000,- Kč na koupi sociální budovy .
Obec je členem spolku DSO Ždánický les a
Politaví a MAS. V roce 2013 zaplatila členský
příspěvek ve výši 13.600,- Kč a dále je členem
SMO ČR, kde v roce 2013 zaplatila členský
příspěvek 3.452,80 Kč.

Obec se vždy řídí svým platným schváleným
rozpočtem na daný rok. Je však zřejmé, že nelze
vždy určit finanční výši některých položek.
Všechna plánované i neplánované změny
v rozpočtu jsou projednávány v zastupitelstvu
obce. Obec si zapojuje do rozpočtu (dle potřeby)
vlastní prostředky. Obec má zřízen účet u KB
Vyškov, kde zůstatek k 31.12.2013 činil
637.794,31 Kč. Dále má účet u ČS, a.s. Vyškov
kde zůstatek na účtu k 31.12.2013 činil 28.713,62
Kč (na tomto účtu splácí obec jen úvěr). Dále má
účet u ČNB, na který chodí veškeré dotace. Na
tomto účtu zůstatek k 31.12.2013 činil 120.454,54
Kč. Dále má u KB účet Sociální fond, zůstatek
k 31.12.2013 činil 24.005,55 Kč, a charitní účet,
zůstatek k 31.12.2013 činil 65.777,00 Kč.

Pohyby majetku v roce 2013
Obec v roce 2013 pořídila tento nový majetek:
barový nábytek včetně police na sklo a vybavení
kuchyně v obecní hospodě v ceně 59.600,- Kč,
míchačku v ceně 6.099,-Kč, křovinořez v ceně
18.041,-Kč, postřikovač v ceně 3.168,-Kč , 2
skříně na šanony v ceně 16.141,-Kč, skladový
zásobník pro hasiče v ceně 37.994,-Kč. Pro cvičení
dětí byly pořízeny žíněnka rozkládací v ceně
11.824,-Kč, kladina v ceně 7.290,-Kč, koberec
Banfer v ceně 13.957,-Kč, žíněnka koženka v ceně
10.922,-Kč. Nová zvuková aparatura v ceně
12.654,-Kč.
V roce 2013 byl vyřazen majetek:
turistická cykloodpočívka v ceně 21.963,-Kč
(zničena při letní bouři), materiál z obecního
skladu v ceně 1.363,-Kč (jedná se o materiál
zastaralý a již nepoužitelný).
Obec v roce 2013 nabyla bezúplatně 2
pozemky – pozemek p.č. 58/5 v ceně 5.677,-Kč,
pozemek p.č.270/58 v ceně 21,-Kč.
Na nedokončený dlouhodobý majetek byla
proúčtována částka 3.000,-Kč (poplatek za
stavební povolení na vodovod k „JZD“)
Dále obec v roce 2013 získala bezúplatně
hasičský automobil DA 12-Avia 31.1 v ceně
459.272,-Kč, který je určen pro zásahovou
jednotku hasičů.
(urb)
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Vyhodnocení ankety k biopopelnicím
Počet hlasujících domácností: 185
počet hlasujících občanů:
522
Je dostačující počet popelnic na bioodpad?
ano 281
hlasujících
Jsem pro navýšení poplatku za odvoz odpadu v případě navýšení
popelnic na bioodpad (doplnění o 5 nádob 770 l: 30 – 40 Kč/os./rok).
ano
52
hlasujících
Jsem pro doplnění popelnic na bioodpad o 5 nádob 770 l s tím,
že popelnice na komunální odpad se budou vyvážet 1 x za 14 dnů v období
ano
197
hlasujících
od října do konce dubna a 1 x týdně v období od května do konce září.
...............................................................................................................................................................................
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